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اه هتفاب  خساپ 

باتک تاصخشم 

 - 1336 دومحم ، دیس  ، يدامادریم هسانشرس : 

.يدامادریم مولعلارحب  دومحمدیس  هدنسیون  اه / هتفاب  خساپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

بولق � 1393. راهب  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

5/9×5/19 س م .ص ؛  37 يرهاظ :  تاصخشم 

1-01-9967-964-978 لایر :  100000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.ریسفت دقن و   - -- 1315 دمحم ، يرتسبش ، دهتجم  عوضوم : 

یهوژپ نید  عوضوم : 

هفسلف نید --  عوضوم : 

BP10/5/م936پ2 1393 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/08 ییوید :  يدنب  هدر 

3516611 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ءایبنالا  متاخ  ترضح  تداهش  زورلاس  رد  ناهفصا  یتعنص  هاگـشناد  رد  هک  ياقآ ...  ياه  تبحـص  نتم 
، زت ، ) رییغت يربج  لصا  هب  یلو  دیوگ ، یم  نخـس  يدازآ  زا  هکنیا  نمـض  ناشیا ، هک  میوگب  دـیاب  مدـناوخ ، ار  تسا  هدـش  داریا  هلآ 

دوخ رظن  قـبط  هک  ناگتـشذگ  اـب  یلو  تسا  نید  زا  دـیدج  ياـه  تشادرب  هب  لـئاق  هکنیا ، اـب  زین  و  تسا ، دـقتعم  زتنـس ) زت و  یتـنآ 
نیعمتسم یـضعب  اب  هک  يروص  گنج  اب  دزیر و  یم  یتسود  حرط  يولوم  ای  یلازغ و  لثم  دنا ، هتفر  ناشگنج  هب  اهزت  یتنآ  هدنیوگ ،

، ددرگ یم  ّریغتم  یلکش  هب  هظحل  ره  تسا و  راگزاس  یتوافت  یب  اب  هکنیا  ظاحل  هب  ار  هیفوص  راکفا  دهاوخ  یم  تسا ، هدرک  اپب  دوخ 

.دهد جاور 

ص:5
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: دیوگ یم  دنک و  یم  یفرعم  هعلاطم  لها  رّکفتم و  ار  سلجم  نیا  ناگدنونش  هدنیوگ ،

« مناوخب هضور  اه  نآ  يارب  منک و  غیلبت  اه  نآ  يارب  هدنب ، هک  دنا  هتسشنن  یماع ، ياه  ناسنا  تشم  کی  اجنیا  »

: دیوگ یم  دننادب ، ار  قیسفت  ریفکت و  موهفم  ناگدنونش ، هک  دهد ، یم  ناشن  دیدرت  شراتفگ ، رد  ناشیا ، هک  یلاح  رد 

«! دیشاب انشآ  امش  رگا  حالطصا ، ود  نیا  اب  » 

: مینک یم  لاؤس  هدنیوگ  زا  ام  هسلج ، دارفا  زا  رظن  فرص 

: لاؤس

یمن نوگرگد  دنک و  یمن  ادـیپ  رییغت  دوخ  لصا ، نیا  ایآ  دـیدومن ، ینوگرگد  رییغت و  لومـش  زا  امـش  هک  فیـصوت  همه  نیا  اب  هک 
؟ دوش

: رگید یلاؤس 

ایآ دهد ، خساپ  ياقآ ... 

رد تاقیقحت  همه  نیا  زا  دعب  دناوتب  رشب  هک  هدیسرن  ارف  رییغت  ِلصا  رییغت  رصع 

ص:6
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؟ دوش لیان  یتخبشوخ  هب  دبای و  تسد  عماج  لومش و  ناهج  نوناق  کی  هب  ریگارف ، تاطابترا  نامز 

دیناد یم  هدارا  یب  تسس و  نهذ و  دنُک  رادقم  نیا  ار  رشب  یتسار 

نادرگرس ّریحتم و  زونه  مالسلا ،  مهیلع  ترتع  نآرق و  تیناقح  رـس  رب  میظع ، ياه  جاجتحا  گرزب و  تارظانم  همه  نیا  زا  دعب  هک 
!؟ دشاب

؟ تسین هعلاطم  لها  ِناسنا  هب  یبدا ، یب  تراسج و  نیا  ایآ 

وگزاب هعیـش  هّیملع  ياه  هزوح  رد  نانآ  روضح  یّتح  ییاپورا و  یبرغ و  عماوج  رد  هتفای ، هر  رـصبتسم و  نارازه  هکلب  اهدـص  دوجو 
ترتع نآرق و  دـنز : یم  دایرف  هدیـسر و  هجیتن  هب  تقیقح  كرد  ضرغ  اب  اه  یـسررب  تاـعلاطم و  هک  تسا  تقیقح ، نیا  هدـننک ي 

بوبحم ءالقع و  بولطم  مالسلا  مهیلع 

.تسا كاپ  بولق 

لوصو عنام  قافن ، رفک و  کیرات  ياهربا  ینادرگرس و  لماوع  یلو  تسا  مالسا  ياریذپ  تلادع ، ناهاوخ  وجادخ و  ترطف  اب  رـشب ،
.تسا ینارون  عماج و  نید  نیا  هب  اه  ناسنا  ّتیرثکا 

ص:7
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: ینادرگرس لماوع 

؟ دشاب یمن  ینید  روما  رد  ناوج ، لسن  ینادرگرس  ریحت و  لماوع  زا  یکی  نازیم ، نودب  هدنکارپ و  ياه  ینارنخس  هنوگنیا  ایآ 

همتاخ نایامن  فراع  ياه  ینتفاب  فیرحت و  ییوگروز ، دنتـشاد و  یم  رب  مدرم  رـس  زا  تسد  رابکتـسا ، لماوع  رگا  هک  میدـقتعم  ام 
مهیلع ترتع  نآرق و  هاگـشناد  هسردم و  ینعی  دوخ ، بولطم  لامک  هب  دنداد و  یم  صیخـشت  هاچ  زا  ار  هار  اه  ناسنا  درک ، یم  ادیپ 

.دندیسر یم  مالسلا 

بات بآ و  اب  یتسیـسکرام ،» رییغت   » زا ینارنخـس ، نیا  ینمـض  غیلبت  دـننام  هب  يا  هدـننک  نادرگرـس  تاغیلبت  اـب  درک ، دـیاب  هچ  یلو 
!؟ هنایامن نافرع 

: رافغتسا ثیدح 

؟ دراد لوبق  ار  ثیدح  رادقم  هچ  هک  دهد  خساپ  دیاب  هدنیوگ 

ص:8
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.تسا هدرک  دانتسا  نادب  تمصع ، ندومن  راد  هشدخ  يارب  هدناوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رافغتسا  ثیدح  ناشیا ،

؟ تسا هدومن  حیرشت  ار  روکذم  ثیدح  ثیداحا ، رگید  هب  یملع  هطاحا ي  اب  ایآ  هدنیوگ  میراد ، مه  رگید  ثیداحا  ام  بوخ !

(1)« یترتع هللا و  باتک   » ثیدح هدنیوگ ، ایآ 

نیملسم قِرف  همه ي  هک 

رانک رد  ار  ترتع  یهلا  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ارچ  هک  هدیـسر  بلطم  نیا  زمر  هب  هدومن و  هعلاطم  ار  دنا  هدرک  لقن 
؟ تسا هداد  رارق  نآرق 

: هک تسا  نیا  حیحص  نخس 

.مینک یم  تعباتم  نآ  زا  هدینش و  ار  نسحا  نخس  میدش ، دقتعم  نآرق ) یعقاو  نیرّسفم   ) ناونعب مالسلا  مهیلع  ترتع  بتکم  هب  رگا 

ص:9
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؟ دنا نایک  تسا  قولخم  مالک  ِقوف  قلاخ و  مالک  ِنود  ناشنانخس  هک  نانآ 

ار  (1)« ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف   » هفیرش هیآ ي  هک  هدنیوگ ،

يراگنا و لهس  نتسناد  عورشم  يارب 

؟ دنک تعباتم  دبایب و  تسا  هتسناوتن  ار  راتفگ  نیرترب  رتهب و  ِهب و    ِ لوق زونه  ایآ  هدرک ، توالت  يرگ  یحابم 

!! دوش یم  بجعتم  ناسنا  دنا ، هچوک  کی  مخ  ردنا  زونه  هک  دارفا  هنوگنیا  رامش  یب  ّتقد  راشرس و  شوه  زا  ًاعقاو 

: هدنیوگ يربخ  یب 

ًارهاظ هک  دـنک  یم  دانتـسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هیعدا ي  زا  یتـالمج  ثیداـحا و  هب  هدـنیوگ  ارچ 
یهارمگ اهدـیدرت و  زا  رـشب  تاجن  هار  عوضوم  رد  ربتعم  ثیداحا  زا  يرایـسب  هرابرد ي  یلو  دـیامن  یم  تیوقت  ار  وا  يرکف  ياـنبم 

يربخ یب  هب  ار  دوخ  اه ،

ص:10
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؟ دنز یم 

یم نایب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هّصاـخ  ناربماـیپ ، تمـصع  هک  یتاـیآ  ندرک  شومارف  روط ، نیمه  مه  تاـیآ  دروم  رد 
!؟ دریذپ یم  ماجنا  یفده  هچ  ياتسار  رد  دیامن ،

؟ تسین یقیقحت  یملع و  هرظانم ي  هثحابم و  زا  رارف  يارب  یهار  ایآ  نداد ، هولج  ار  دوخ  هظفاح  مک  یشومارف و  نیا 

: یعیبط مولع 

، تسا هاـگآ  اـن  مالـسلا ،  مهیلع  ترتع  ینعی  نآ  نیرّـسفم  شناد  تمظع  زا  تسا و  ربخ  یب  نآرق  یعیبـط  مولع  زا  هک  یـسک  رخآ ،
 ِ قّقحم کی  ناونع  هب  هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  دسانش ، یمن  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درگاش  نایح ، نب  رباج  ًالثم  ینعی 

؟ دیوگب نخس  هاگشناد  رد  نید  رما 

نوبلواتسوگ لوق  زا  ًالثم  دیوگب ، ینخس  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  نآرق و  شناد  زا  یـسک  رگا  بوخ !
ياقآ اپورا ، نادنمشناد  رگید  ای  يوسنارف و 

ص:11
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 )!!( متسه هظفاح  مک  متفگ  هک  نم  دیوگ  یم  هدنیوگ 

، هعلاطم يور  رب  ناشیا ،

مولع  ) نآرق زا  هتفرگرب  مولع  شخب  رد  ناشیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـناد ، یم  دودرم  ار  هناماوع  هداس ي  تارّوصت  دراد و  دـیکأت 
: دیوگ یم  دنک و  یم  یعالطا  یب  راهظا  یعیبط )

« .دشاب هتشون  يزیچ  نینچ  یسک  مدیدن  لاح  هب  ات  نم  »

زجاع قئاقح  نایب  زا  ار  تسا  نارگن  هناماوع ، دـیلقت  زا  هک  قّقحم  نارنخـس  هدـش و  رییغت  لـصا  راـچد  مه  تقادـص  تروص ، ره  رد 
! تسا هدومن  رداق  بلاطم  نتفاب  هب  هدرک و 

ربمایپ موکحم  نابش ، یتقو  هک  دزادنا  یم نابش  یسوم و  یگتخاس  ناتساد  دای  هب  ار  ناسنا  هسلج ، نیا  رد  هطلاغم  يزادنا و  مه  تشپ 
هیلع یـسوم  ددرگ و  یم حرطم  ار » لاـح  میرگنب و  ار  نورد  اـم  : » هّیـضق ي ناـمز  نآ  دوش ، یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ادـخ 

موکحم هنایامن  نافرع  نخس  اب  مالسلا 

.ددرگ یم 

ص:12
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ملع اب  ترتع ، نآرق و  ِمالـسا  ایآ  دزاس ، یمن  ملع  اب  نید  مادک  دنک  یمن  مولعم  دزادنا و  یم  دروخ  دز و  هب  ار  نید  ملع و  هدنیوگ ،
؟ دناد یم  دودرم  ار  مالسا  نیناوق  ملع ، ایآ  تسا ؟ فلاخم  شناد  و 

تسا و هدـش  فذـح  ...ياقآ  هعلاطم ي  ِدروم  ِنآرق  زا  شناد ، ملع و  بسکو  رّکفت  ّربدـت ، عوضوم  رد  ینآرق ، تاـیآ  همه  نیا  اـیآ 
ناشیا رظن  هب  تفرعم  ملع و  دروم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  ثیداحا  همه  نیا  هنوگچ 

!؟ تسا هدیسرن 

: تمصع

.تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تمصع  هلئسم ي  تسا ، هدمآ  هدنیوگ ، راتفگ  رد  هک  یبلاطم  زا  یکی 

نیا رب  انب  یتقو  هتبلا 

راک هک  تسا  یعیبط  میـشاب ، هتـشادن  نید  مهف  يارب  یتباث  نازیم  دوش و  هدز  رانک  اـهزت  یتنآ  هلیـسو ي  هب  مالـسا ، لوصا  هک  دـشاب 
کی هّیلقع  ّهلدا ي  مالسلا و  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ثیداحا  نآرق و  تایآ  زا  سک  ره  دوش و  یم  هدیشک  جرم  جره و  هب  نید 

ص:13
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.دنادب دودرم  ار  نآ  يرگید  تسا  نکمم  هک  دمهف ، یم  ار  یبلط 

؟ دنک یم  ّدر  مه  ار  یلقن  یلقع و  لصا  نیا  رییغت ، لصا  اب  ای  دراد  رظن  صّصختم  هب  عوجر  لصا  هب  ایآ  هدنیوگ ، ياقآ 

.دهد یم  یهاوگ  نادب  لقع  مه  و  هدمآ ،  (1)« ِرْکِّذلا َلْهَأ  اُولَئْسَف  » ینآرق نامرف  رد  مه  لصا ، نیا 

ار ءایبنا  هانگ  هب  طوبرم  تایآ  هدنیوگ ، رگا  دش  یم  هچ 

رظن يأر و  ءایبنا ، تمـصع  دروم  رد  یلقع  ّهلدا ي  ربتعم و  ثیداحا  رگید و  تایآ  هب  هّجوت  اـب  و  داد ، یم  عاـجرا  هربتعم  تاـیاور  هب 
؟ دومن یم  هئارا  ار  دوخ 

؟ تسا هدرک  رّوصت  وا  هک  دشاب  یهانگ  زا  ریغ  هدمآ ، هیعدا  نآرق و  رد  هک  یهانگ  دهد  یمن  لامتحا  ایآ  هدنیوگ 

ص:14
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: هلئسم خساپ 

مهیلع ءایبنا  تمصع  هلمج  زا  یتدیقع  ياه  هنیمز  رد  لّصفم  ثحابم  زا  میتسه ، نانخس  نیا  هب  رصتخم  ییوگخساپ  ماقم  رد  نوچ  ام 
.مینک یم  رظن  فرص  مالسلا  مهیلع  هّمئا  مالسلا و 

، رتالاب تفرعم ، هچ  ره  دراد ، نانآ  تفرعم  لامک  زا  ناشن  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  شیاـین  رافغتـسا و  مییوگب ، دـیاب  ًـالامجا  یلو 
رد دبع ، لامک  تفرعم و  .رتشیب  بدا ، ینتورف و 

.دزادرپب دوخ  یناکما  روصق  ِیهاوخرذع  هب  دبع  هک  دنک  یم  ءاضتقا  دوبعم ، لاثم  یب  تمظع  ربارب 

دبع هک  تسا  نیا  راک ، نیا  همزال ي  ایآ  دزادرپ ، یم  بدا  ضرع  یهاوخرذع و  هب  ًامئاد  ناطلس ، ربارب  رد  هک  دینک  رّوصت  ار  يدبع 
؟ تسا ناطلس  ربارب  رد  بدا  ضرع  روصق و  موهفم  هب  یهاتوک  زا  یهاوخرذع  ندوب ، هدنب  همزال ي  ای  دشاب ، هدومن  یهانگ 

هرمزور ي تاملاکم  رد  یهاوخرذع  نیا  یّتح 

ص:15
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همزال ي ینعی  .دـشاب  یم  وا  بدا  ناسنا و  تاناکما  روصق  یهاوخرذـع ، نیا  لماع  دوش ، یم  هدـید  ناشعون  مه  هب  تبـسن  اه  ناسنا 
نیا اب  دـنک و  یم  یهاوخرذـع  یعیبط  ياهدوبمک  زا  ناـسنا  هکلب  تسین ، عون  مه  تسود و  قح  رد  متـس  هاـنگ و  یهاوخرذـع ، نیا 

شدوخ ّتبحم  بدا و  یهاوخرذع ،

.دهد یم ناشن  شعون  مه  هب  تبسن  ار 

.تسا اوشیپ  متس  هانگ و  رّفنت ، لماوع  زا  یکی  دنشاب ، ادج  رود و  رّفنت ، لماوع  زا  یهلا  ناربهر  دیاب  هک ، تسا  نیا  رگید  بلطم 

: دنیوگ یم  مدرم 

کمن ددنگب  هک  يزور  هب  ياو   *** دننز یم  شکمن  ددنگب  هچ  ره 

، دـهدن يرارف  اه  نآ  زا  ار  مدرم  رّفنت ، لماع  و  دـشاب ، هتـشاد  هبذاـج  ءاـیبنا  بتکم  هک  نیا  يارب  لاـعتم ، يادـخ  هک  تسا  نیا  هجیتن 
.تسا هداد  رارق  موصعم  ناشدوخ ، باختنا  رایتخا و  هب  هتبلا  ار  ناشیا 

ص:16
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یم لزان  وا  رب  نآرق  تسا و  یهلا  یحو  نیما  دوب ، راکتـسرد  نیما و  رمع ، ماـمت  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیما  دّـمحم  ترـضح 
.دوش

: لاثم کی 

یگدـنیامن هب  ار  یمّظنم  بوخ و  مدآ  اـت  دـنک  یم  وجتـسج  دتـسرفب ، یهورگ  يارب  يا  هدـنیامن  تساوـخ  رگا  یقتم  بوـخ و  مدآ 
.دیامن باختنا  شدوخ 

؟ ارچ

ظفح ار  لّکوم  يوربآ  بوخ  لیکو  ًایناث ، و  دننک ، یم  هّجوت  رتهب  وا  نخـس  هب  دیآ و  یم  ناشـشوخ  بوخ ، مدآ  زا  مدرم  ًالّوا ، نوچ 
.دنک یم 

ارچ ددرگ ، حرطم  رکف  شمارآ  تقو و  هعـسوت ي  اب  دیاب  هک  یتدیقع  لئاسم  تسا : نیا  ددرگ  حرطم  اجنیا  دـیاب  هک  يرگید  بلطم 
؟ ددرگ یم  نایب  یسایس  دصاقم  اب  هارمه  ییوگ  هدنکارپ  تروص  هب  باتش و  هلجع و  نیا  اب 

قح رد  ملظ  یمالسا و  دئاقع  دروم  رد  یشک  قح 

ص:17
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ددرگ و حرطم  مهبم  لمجم و  تروصب  هلمج  دـنچ  رد  یقیقحت  یملع و  ثحب  کـی  هک  تسا  نیا  زیزع ، نایوجـشناد  ناوج و  لـسن 
.دوش لیمحت  نیعمتسم  رکف  هب  دیدرت  کش و 

يدازآ همزال ي  دـنک ، لـیمحت  ار  یبلطم  یفن ، بناـج  رد  دـهاوخب  ییوگنخـس  دـشاب و  یتدـیقع  ثحاـبم  ندرک  حرطم  هب  اـنب  رگا 
.دنیامن هرظانم  عیسو ، تقو  اب  لّصفم  روط  هب  دنروآ و  لمع  هب  توعد  مه  ثحابم  نآ  نارادفرط  نیتبثم و  زا  هک  تسا  نیا  یهاوخ ،

؟ ددرگ ّتیباّهو  فّوصت و  لها  اه ، یطاقتلا  اه ، هدز  برغ  ینابرق  هنوگنیا  دیاب  ام ، ناناوج  یمالسا  دئاقع  ارچ 

اه همانزور  اه و  تیاس  ار  زادنا  ههبش  ياقآ  مسا  دروآ ، یم  ترهـش  نتفگ ، نخـس  روهـشم  فالخ  ندومن ، انـش  بآ  نایرج  فالخ 
.تسا یبلط  ترهش  ِتوهش  عون ، کی  نیا  بوخ ، دنرب ، یم 

.دریگ یم  ماجنا  اه  هار  نیمه  زا  زیزع ، نایوجشناد  تقو  لاغشا  ناوج و  لسن  رکف  ریدخت 

ص:18
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راـک فـالتخا ، يریگرد و  هنیمز ي  ندرک  مهارف  ههبـش و  ءاـقلا  تسا ، هدیـسر  هجیتن  هب  یلقن  یلقع و  نیهارب  اـب  هک  یثحاـبم  رارکت 
ناهذا ریدخت  يریگرد ، ّتیلوئسم  همه ، دوش و  یم  لدبم  هیرگ  هب  سلجم ، نیرضاح  هدنخ ي  تمایق ، يادرف  .تسا  رامعتسا  لماوع 

.دنزادنا یم  هدنیوگ  شود  هب  ار  اهرمع  ندرک  فلت  و 

فاص هداج  يارب  یهاـگ  ناـنآ ، تردـق  تمـصع و  ملع ، هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  لـئاضف  ندرک  در  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
.دوش یم  هتفرگ  راکب  تماما  يربمایپ و  نیغورد  نایعّدم  ندرک 

.درادن ارنآ  رازبا  یلو  دیامن  یگرزب  ییاقآ و  ياعّدا  دهاوخ  یم  دنکب ؟ هچ  بلط  ترهش 

؟ دنکب هچ  دیاب  الاح 

.دنا هتشادن  هزجعم  تمصع و  بیغ و  ملع  ماما ، ربمایپ و  دیوگ  یم 

!! دنتسه تردق  تمصع و  ملع ، نودب  ناسنا  کی  مه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
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!! منکب تماما  ای  تّوبن و  ياعّدا  مناوت  یم  هدش ، دای  لئاضف  نتشاد  نودب  مه ، نم  سپ 

رسدرد نودب  اعّدا  راک  و  دنکن ، بلط  زاجعا  رب  تردق  تمـصع و  ملع ، دهاوخن و  لیلد  یعّدم ، زا  یـسک  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  و 
.دسرب هجیتن  هب 

، نییاپ میروآ  یم  غیلبت  اب  ار  اه  یئالاب  سپ  مینک ، بسک  تردـق  تمـصع و  ملع ، میورب و  ـالاب  میناوت  یمن  نوچ  اـم  هک  قطنم ، نیا 
.تسا هتشاد  هقباس  خیرات ، رد  شیب  مک و  تسا و  یناطیش  قطنم  کی 

یکی هک  دراد  دوجو  يدصاقم  هت ، رس و  یب  اهینارنخس ي  هنوگ  نیا  رد  مینادب  دیاب  و 

.تسا ّتیصخش  رورت  اه ، نآ  زا 

کی تبـسانم ، نودب  ینیب  یم  هک  تسا  مهم  هضرتعم ، تالمج  تاقرفتم و  دشاب ، هچ  هک  تسین  مهم  ینارنخـس ، هعومجم ي  یهاگ 
.دوش یم  ماما  ای  ادخ و  ربمایپ  ًالثم ، هب  همجه 

ص:20
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: رشب قوقح  هیمالعا ي 

قوقح نیناوق  دقاف  ار  مالسا  بتکم  دهاوخ  یم  ینمض  روطب  ناشیا  هدش و  هیکت  رایـسب  رـشب  قوقح  هیمالعا ي  هب  هدنیوگ  راتفگ  رد 
دوجو ترتع  نآرق و  بتکم  مالـسا و  رد  رـشب  قوقح  نیناوق  نیرترب  فصنم ، نادنمـشیدنا  رظن  هب  هک  یلاـح  رد  دـنک ، یفرعم  رـشب 

: دیوگ یم  قادرج  جرج  ياقآ  یحیسم  قّقحم  .دراد 

دنمشیدنا نیتسخن  بلاطیبا  نب  یلع  »

(1) دوب يا  یقرش 

يو نینچ  مه  .فارـشا  همکاح و  هقبط ي  صاخ  ییاراد  هن  تسا  مدرم  هدوت ي  نآ  زا  لاملا  تیب  یمومع و  لاوما  تشاد : مالعا  هک 
رادمامز نیتسخن 

ص:21

نب یلع  ترـضح  تفگ : یم  الاو  تسا  هدوب  یحیـسم  دنمـشناد  رکفتم و  کی  قادرج  جرج  رتکد  ياقآ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  - 1
...هک تسا  یماما  نیتسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا 
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لاوما سپ  .تفرگ  دوخ  هب  نوناق  لکـش  بلاق و  هک  درک  حیرـشت  نایب و  دح  نآ  ات  ار  تقیقح  نیا  هک  دوب  نیمز  قرـشم  رـسارس  رد 
مدرم همه ي  هب  طوبرم  هکلب  تسین » نارادمامز  نارادنامرف و  قزر  همعط و  ، » لاملا تیب  یمومع و 

رد نانآ  دنتـسه و  مدرم » لاوما  ناراد  هنازخ  نانابهگن و   » طقف لاوما ، نیا  دروم  رد  یلع  ماما  نوناق  بتکم و  رد  نارادـمامز  تسا و 
.دنیآ یم  رامشب  تلم » ناگدنیامن  مدرم و  نانابهگن   » ماما زا  يرگید  مالک 

تـسا مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نخـس  نیا  ّتیرـشب ، نیب  رد  يراکمه  نواعت و  نداد  ناشن  رد  اه  نیا  همه ي  زا  رت  نشور  رت و  بلاـج 
: هک

ناــسکی ربارب و  شنوگاــنوگ ، تــالاح  رد  ار  قوـقح  نآ  هداد و  رارق  یقوـقح  رگید  یــضعب  رب  مدرم  یــضعب  يارب  دــنوادخ  »... 
ربارب رد  ار  اه  نآ  زا  یشخب  و  هدینادرگ ،

ص:22
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« .دبای یمن  عوقو  قّقحت و  رگید  یضعب  لابق  رد  زج  قوقح ، نآ  زا  یضعب  تسا و  هدرک  بجاو  رگید  شخب 

: دهد یم  همادا  قادرج  جرج  رتکد  ياقآ 

زا هلحرم  نیرت  ینغ  رد  ینعی  نآ ، ياـنثا  رد  اـی  بـالقنا و  زا  شیپ  ناـمز  رد  هسنارف ، گرزب  نارّکفتم  نانخـس  اـه و  هـتفگ  رد  نـم  »
، يرـشب كرتشم  ياه  شـشوک  یگناگی  تدحو و  راهظا  رد  نایب ، نیا  هشیدنا و  نیا  زا  رت  قیمع  رت و  بلاج  يرـشب ، خیرات  لحارم 

هدرک ریبعت  قوقح ، تدحو  فیاظو و  تدحو  هب : اه  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یکرتشم  ياه  شـشوک  ...ما  هتفاین  يا  هلمج 
.تسا

هیلع بلاـطیبا  نب  یلع  هک  یقوقح  زا  يراکـشآ  نشور و  لکـش  مرتحم  هدـنناوخ ي  دزن  رد  کـش  یب  میدرک ، ناـیب  هک  یبلاـطم  اـب 
هنوگ چیه  نودب  و  تساوخ ، یم  ناسنا  يارب  ار  نآ  مالسلا 

ص:23
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رد بلاطم  نآ  صیخلت  اب  ام  .دمآ و  تسد  هب  نآ  یگنوگچ  دش و  میـسرت  تشاد ، یم  نایب  ار  نآ  یگدـیچیپ  یـشوپ و  هدرپ  ماهبا و 
.دوب میهاوخ  زاین  یب  ددجم ، حیضوت  یسررب و  زا  لصف ، نیا 

، تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  قوقح  هنیمز ي  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تاّیرظن  هک  ار  ییالاو  شزرا  هک  نآ  لـیلد  هب  یلو 
يرت لماک  رت و  نشور  لکـش  هب  شنوناق ، لوصا و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یگناـگی  تمظع و  هک  نآ  يارب  مینک و  ناـیب 

ات مینک  لقن  باتک  نیا  رد  تسا ، هدـش  رکذ  رـشب » قوقح  یناـهج  هیمـالعا ي   » رد هک  ار  يدراوم  نیرتمهم  تسا  رتهب  میهد ، ناـشن 
بتکم نیب  يا  یساسا  قرف  رگا 

یگنوگچ ّتلع و  دینیبب و  ار  نآ  دوخ  دراد ، دوجو  یناگمه  قوقح  نیا  هراب ي  رد  یناهج ، هیمالعا ي  نیا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما 
.دیبایرد ار  نآ 

ص:24
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رظن زا  هک  تسا  راوشد  رایـسب  ًاـعقاو  هک : مینک  هراـشا  دـیاب  دوـش ، هتفگ  یهاـتوک  نخـس  هنیمز ، نیا  رد  هک  دـشاب  حیحـص  رگا  یلو 
«. دنک ادیپ  رشب  قوقح  هیمالعا ي  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  لوصا  بتکم و  نیب  یفالتخا  ناسنا ، هلأسم ، حور  تقیقح و 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  رشب  قوقح  لوصا  يرترب  هب  یحیسم  قّقحم  نیا  سپس 

، تسا ریذپان  بانتجا  هلأسم ي  کی  اه ، نامز  فالتخا  نتشاد  رظن  رد  اب  تاّیئزج ، تارابع و  رد  فالتخا  عوقو  هتبلا  »

رـشتنم دـّحتم  للم  نامزاس  عمجم  ار  نآ  هک  رـشب ، قوقح  هیمالعا ي  رد  یـساسا  هدام ي  چـیه  ام  رظن  هب  ساـسا ، هیاـپ و  رظن  زا  یلو 
.تفای و دـیهاوخ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لوصا  روتـسد و  رد  ار  نآ  دـننامه  ریظن و  هک  نآ  رگم  درادـن ، دوجو  تسا ، هتخاس 

 ، مالسلا هیلع  یلع  همانرب ي  روتسد و  رد  نآ ، رب  هوالع 

ص:25
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«. تسا رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا ي  داوم  زا  رتالاب  رترب و  کش ، یب  هک  تفای  دیهاوخ  ییاهزیچ 

، هدرک یسررب  ار  عوضوم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  ياهروتسد  رشب و  قوقح  هیمالعا ي  نیب  توافت  سپس  يو 
: دسیون یم 

هتشاد دوجو  یناهج  نوناق  ود  نیا  نایم  رد  یحیحص  توافت  رگا  یلو  »

: دوش یم  هصالخ  هطقن  راهچ  رد  ام  رظن  هب  هک  تسا ، یناهج  هیمالعا ي  ود  نیا  ناراذگ  هیاپ  دروم  رد  دشاب ،

ياه تلود  همه ي  ای  ّتیرثکا  هب  بوسنم  نارّکفتم  زا  رفن  نارازه  ار  رـشب  قوقح  یناهج  هیمـالعا ي  هک : تسا  نآ  قرف  نیتسخن  - 1
نب یلع  مان  هب  يدحاو  درم  گرزب  ار  يولع  یساسا  نوناق  لوصا  داوم و  هک  یتروص  رد  دنا ، هدروآ  دوجو  هب  هدرک و  عضو  ناهج ،

هب مالسلا  هیلع  بلاطیبا 
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.تسا هدروآ  دوجو 

.دراد یشیپ  رشب  قوقح  هیمالعا ي  ناراذگداینب  رب  نرق ، هد  زا  رتشیب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  نآ  رد  مّود  توافت  - 2

ای رشب ، قوقح  هیمالعا ي  ناگدنروآ  دوجو  هب  هک  تسا  نآ  رد  مّوس  قرف  - 3

فال اب  دننکب ! دنتساوخ  یم  ای  دندرک  هک  يراک  هرابرد ي  ار  ایند  رسارس  نآ ، لوصا  داوم و  ناگدنروآدرگ  رت ، حیحـص  ترابع  هب 
قوذ نادجو و  یتسار و  قدص و  هک  دندرک ، طارفا  دـنتفر و  شیپ  ییاتـسدوخ  رد  اج  نآ  ات  و  دـنتخاس ، رپ  ییاتـسدوخ  فازگ و  و 
کی رازه و  دندروآ و  هوتس  هب  دندرک و  هتسخ  ار  مدرم  ناشیاه ، يدنـسپ  دوخ  رورغ و  رهاظم  اب  نانآ  اریز  دش ، رّفنتم  نآ  زا  یناسنا 

يادـخ اه و  هدوت  رب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یلاح  رد  دـنداهن ،! اـه  ّتلم  مدرم و  شود  رب  نارگ  راـب  کـی  رازه و  ّتنم و 
نایناهج
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يا يرترب ینوزف و  زگره  درک و  ینتورف  عضاوت و 

ار وا  دـنرذگرد و  شا  هدرکاـن  هدرک و  زا  هک  تشاد  دـیما  مدرم  ي  هدوـت زا  دـنوادخ و  زا  هکلب  و  تـسجن ، يا  یگرزب  تساوـخن و 
.دنشخبب

، رـشب قوقح  هیمـالعا ي  شیادـیپ  رد  هک  ییاـهتلود  ّتیرثـکا  نیرتـگرزب و  هک  تسا  نآ  رد  اـه  تواـفت  نیرتـمهم  نیمراـهچ و  - 4
ره رد  دـننک و  یم  بلـس  وا  زا  ار  ناسنا  قوقح  هک  دنتـسه  ییاه  نامه  دنتخانـش ، ّتیمـسر  هب  ار  نآ  اـی  دـندوب و  میهـس  کـیرش و 

: هک یتروص  رد  دنراد ، یم  لیسگ  قوقح  نیا  ندرب  نیب  زا  هیمالعا و  نیا  يدوبان  يارب  ار  دوخ  نازابرس  ناهج ، زا  رانک  هشوگ و 

داهن و مدق  هک  اجره  بلاطیبا  نب  یلع 

زا ار  دادبتسا  ياه  هدرپ  تفرگ ، ندیشخرد  دیشروخ  وترپ  هارمه  شریشمش  قرب  هک  مد  ره  تفگ و  نخس  هک  یماقم  ره  رد 
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راومه ار  نیمز  دنکرب و  ار  متس  ملظ و  هشیر ي  درب و  نایم  زا  ار  یتسرپدوخ  رامثتـسا و  نوگانوگ  ياهگنر  اه و  لکـش  دیرد و  مه 
ياه يدازآ  قوقح و  ینابهگن  هار  رد  اه ، هدوت  دارفا و  قوقح  زا  عافد  هار  رد  سپـس  و  داهن ، ماگ  نآ  رد  یناسآ  هب  ناوتب  ات  تخاس 
هدـش دیهـش  هدرک و  يزاـبناج  هار  نیا  رد  راـب  رازه  دوخ  یگدـنز  نارود  رد  هک  دوب  نآ  زا  دـعب  نیا  تفر و  اـیند  زا  دیهـش  ناـسنا ،

(1)« .دوب

ص:29

هیمالعا داوم  نیرتمهم  مرتحم  فلؤم  تسا : هدروآ  تمـسق  نیا  یقرواپ  رد  هیناسنالا ) هلادـعلا  توص  یلع  ماـمالا   ) مرتحم مجرتم  - 1
فرط زا  هک  رودـنم ، دـمحم  رتـکد  بیرعت  هییاـبریبلآ ،»  » يوسنارف هدنـسیون ي  فیلأـت  ناـسنالا ، قوقح  نـالعا  خـیرات  باـتک  زا  ار 

هیمالعا هرابرد ي  مرتحم  ناگدنناوخ  تاعالطا  هک  نآ  لیلد  هب  ام  یلو  دوب ، هدرک  لقن  تسا ، هدش  رـشتنم  یبرع »  لود  هیداحتا ي  »
رت لماک  دش ،  مالعا  بیوصت و  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  هلیسو ي  هب  يدالیم  ربماسد 1948  مهد  رد  هک  رشب ، قوقح  یناهج  ي 
ات مینک  یم  لقن  اج  نیا  رد  تسا ، هدش  هتشون  نآ  رب  دحتم  للم  نامزاس  فرط  زا  هک  يا  همدقم  اب  ار  هیمالعا  نآ  داوم  همه ي  دوش ،

هرابرد یمالـسا ، شنیب  رظن  زا  ام  هتبلا  دـنبایرد و  لـماک  روطب  ار  مالـسا  یناـهج  گرزب و  لوصا  تمظع  نآ ، هعلاـطم ي  نمـض  رد 
عوجر .مینک  مادقا  نآ  رـشن  هب  رتهب ، تاناکما  بسانم و  تصرف  رد  دیاش  هک  میراد  یتارظن  رـشب ، قوقح  هیمالعا ي  داوم  زا  یـضعی 

.یناهارف تاراشتنا  ص173 ، دلج 4 : تیناسنا ، تلادع  يادص  یلع  ماما  باتک  هب  دینک 
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رشب قوقح  یناهج  هیمالعا ي  هسیاقم ي  هب  مالسلا »  هیلع  یلع  ماما  لوصا  يرترب   » ناونع اب  هناگادج  یلـصف  رد  قادرج  جرج  ياقآ 
: دسیون یم  هتخادرپ ، مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  یناسنا  لوصا  و 

یناهج ي  هیمالعا هسنارف و  بالقنا  ي  هیمالعا لوصا  يداـبم و  همه ي  نآ ، نمـض  رد  هصـالخ  روط  هب  اـم  هک  یـسررب ، نیا  زا  سپ  »
صوصن و رظن  زا  ای  هک  میدـید  میداد و  رارق  بلاطیبا  نب  یلع  یناسنا  لوصا  اب  هسیاقم  ضرعم  رد  میدرک و  یبایزرا  ار  رـشب  قوقح 

ای رظن و  ود  ره  زا  ای  و  میهافم ،
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رشب قوقح  یناهج  هیمالعا ي  هسیاقم ي  هب  مالسلا »  هیلع  یلع  ماما  لوصا  يرترب   » ناونع اب  هناگادج  یلـصف  رد  قادرج  جرج  ياقآ 
: دسیون یم  هتخادرپ ، مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  یناسنا  لوصا  و 

یناهج ي  هیمالعا هسنارف و  بالقنا  ي  هیمالعا لوصا  يداـبم و  همه ي  نآ ، نمـض  رد  هصـالخ  روط  هب  اـم  هک  یـسررب ، نیا  زا  سپ  »
صوصن و رظن  زا  ای  هک  میدـید  میداد و  رارق  بلاطیبا  نب  یلع  یناسنا  لوصا  اب  هسیاقم  ضرعم  رد  میدرک و  یبایزرا  ار  رـشب  قوقح 

ای رظن و  ود  ره  زا  ای  و  میهافم ،

یب ّتیـصخش  راد  هشیر تلاصا  هک  میوش  روآدای  دـیاب  نونکا  تسا ، هیمالعا  ود  نآ  داوم  اب  ماگمه  نیماضم ، میهافم و  رظن  زا  طـقف 
کی نایب  ریرقت و  رد  هکلب  دنامن ، فّقوتم  میداد ، ناشن  ار  نآ  ام  هک  یبوچراهچ  رد  هشیدنا ، شنیب و  رد  ام ، خـیرات  هناگی ي  ریظن و 

رود زجاع و  نآ  كرد  زا  متسیب ، نرق  لیاوا  یّتح  ای  مهدزون و  نرق  طساوا  ات  نادنمـشیدنا  نارّکفتم و  هک  یعامتجا ، قیاقح  هلـسلس 
رتالاب يا  هلحرم  هب  دنرگنب ، حیحص  قیاقح  هباثم ي  هب  اه  نآ  هب  دنا  هتـسناوتن  زونه  مدرم  زا  يرایـسب  زین  زورما  هکنانچ  دندوب ، هدنام 

ود نیا  زا  رتالاو  و 

.داهن ماگ  نآ  رد  دیسر و  یناهج  هیمالعا ي 

بالقنا هیمالعا ي  رد  دوجوم  داوم  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مییوگ ، یم  مینک و  یم  هراشا  اه  نآ  هب  ام  هک  یقیاقح  نایب  رد 
هیمالعا ي هسنارف و 
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حرطم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  بناج  زا  یعامتجا  داینب  موهفم  هراـبرد ي  یلوصا  قیاـقح و  تسا ، هتفر  رتارف  زین  رـشب  قوقح  یناـهج 
«. دنا هدرکن  يا  هراشا  اه  نآ  هب  دنا ، هتشون  یبلطم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد ي  هک  یناسک  زا  کی  چیه  هنافسأتم  هک  هدش 

: دسیون یم  يرگید  شخب  رد  هدنسیون 

لئاسم هنیمز ي  رد  هک  دراد  یم  رب  هدرپ  زین  يرگید  ناکرا  لوصا و  زا  بلاطیبا  نب  یلع  هناگی ي  ّتیصخش  تمظع و  »

رترب و میدرک ، لقن  میتفگ و  هک  هچ  نآ  همه ي  زا  نآ ، زا  سپ  ياه  نارود  همه ي  دوخ و  نارود  یعامتجا  ياه  متـسیس  هب  طوبرم 
.تسا رتالاو 

عمجم هیمالعا ي  هسنارف و  بالقنا  هیمالعا ي  ود  حور  ا ز  اه ، نآ ي  هلیسو هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  یلوصا  يدابم و  اه  نیا
رپ تاکن  لئاسم و  زا  يرایسب  رد  یمومع ،
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.تسا هداهن  رتارف  یماگ  ّتیمها ،

کی بناـج  زا  زج  اـهنآ ، ریرقت  ناـیب و  کـش  یب  هدرک و  كرد  ار  اـهنآ  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هـک  یقیاـقح  هـعیلط ي  رد 
، نآ نایب  اب  يو  هک  تسا  یـساسا  لصا  نیا  تسین ، ریذـپ  ناکما  نیب ، هتکن  قیمع و  يدرف  هناـگی و  يدـنمدرخ  گرزب و  دنمـشیدنا 

دیدج نورق  ناتساد  طبـض  هب  نانچ  مه  هداد و  حرـش  هدرک و  طبـض  لماک  روط  هب  ار  میدق  ّتیناسنا  راصعا  نورق و  همه ي  ناتـساد 
...تسا هتخادرپ 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ 

يارب زاب  هک  اج  نآ  و  تسا ، هدش  دنم  هرهب  وا  قح  زا  يدنمتورث  هک  نآ  هیاس ي  رد  رگم  دنامن ، هنـسرگ  یتسدـگنت  اون و  یب  چـیه  »
(! تسا هدش  لامیاپ  یقح  نآ  رانک  رد  هک  نآ  رگم  مدیدن  ار  یناوارف  تمعن  چیه  : ) تسا هدومرف  تقیقح  نیا  میکحت 
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هیمالعا هسنارف و  ریبک  بالقنا  هیمالعا ي  هیمالعا -  ود  ره  زا  تقیقح ، نیا  حرش  نایب و  اب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  مدقتعم 
رتارف یماگ  رشب -  قوقح  یناهج  ي 

یّتـح داوم ، لوصا و  نآ  هب  طوبرم  عورف  رد  هن  و  هیمـالعا ، ود  نآ  یلـصا  داوم  صوصن و  رد  هن  هک  ارچ  .تسا  هتفر  رتولج  هداـهن و 
.تسا هدشن  یساسا  تقیقح  نیا  هب  مه  يا  هراشا 

دنا هتـسناوتن  ار  یعامتجا  یلـصا  تقیقح  نیا  هتـشذگ ، نورق  نارّکفتم  نادنمـشیدنا و  زا  کی  چیه  هک  مزاس  ناشنرطاخ  ًانلع  دیاب  و 
(1)« .دنا هدرکن  يدای  نآ  زا  هراشا ، روط  هب  هن  حیرص و  روط  هب  هن  مه ، ّتلع  نیمه  هب  دننک و  كرد 

ص:34
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: هجیتن

هک قادرج ، جرج  رتکد  ياقآ  زا  ریدقت ، نمض  ام 

هدنیوگ زا  داقتنا  نمـض  تسا و  هتخادرپ  ناهج  رد  یهاوخ ، تلادع  جیورت  هب  ّتیناسنا ) تلادع  يادـص  یلع  ماما   ) باتک نتـشون  اب 
: میزادرپ یم  يریگ  هجیتن  هب  هتفگ ، نخس  هناهاگآان  هتسب و  مشچ  رشب ، قوقح  دروم  رد  هک 

مالـسلا و هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  قوقح  ياه  هلاسر  نآرق و  تایآ  رد  ّتقد  رـشب و  قوقح  هیمالعا ي  هعلاطم ي  هب  هّجوت  اب 
قوقح عوضوم  رد  نوناق  نیرترب  شور و  نیرتهب  هک  میبای  یم  رد  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  قوقح  هلاسر ي  لثم  رگید ، نیموصعم 
مهیلع نیرهاط  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ینعی  هللا  ءایلوا  نابز  هب  نآرق و  یهلا  باتک  رد  ناـسنا ، هّصاـخ  تادوجوم 

.تسا هدیدرگ  نایب  مالسلا 

شّحوت هک  یناسک  ناگدز و  برغ  رظن  هب  بلطم ، نیا  نایب 

، دنا هدومن  شومارف  ار  اپورا  هتشذگ ي  نورق 

ص:35
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.ددرگ یمن  یقلت  يرکفنشور  ریسم  رد  یحیحص  راک 

ندرک ناهنپ  قیاقح و  نتفرگ  هدیدان  دـنناوخ ، یم  نّدـمت  ار  شّحوت  هک  ینایاقآ  ناسل  هب  یهاگـشناد  يوزوح و  يرکفنـشور  نوچ 
.تسا یخیرات  یثیدح و  ینآرق ، فئارظ  اه و  يراک  هزیر 

ياه لکتورپ  يرجم  عقاو  رد  دـنراد و  ّتیلاعف  اـیند  رـسارس  رد  نویهـص  نارّکفتم  تراـظن  تحت  هک  یفلتخم  قِرف  اـسیلک و  لـماوع 
قارع ثعب  ناریا و  ریخاتسر  و  دنشاب ، یم  نید  زا  دیدج  مهف  دیدج و  نید  فّوصت ، ّتیباّهو ، يرکفنشور ، مان  هب  دوهی  نادنمشیدنا 
دنناوت یم  هنوگچ  دـنیامن ، یم  غیلبت  دـییأت و  ًالمع  ار  ینوگرگد  رییغت و  لـصا  هلمج ، زا  یتسیـسکرام  یکیتکلاـید  لوصا  رتمهم ، و 

نآرق يوس  هب  مدرم  رگ  تیاده 

!؟ دننک لمع  رامعتسا  ربارب  رد  ناشدّهعت  فالخ  رب  دنشاب و  مالسلا  مهیلع  ترتع  و 

هطلاغم و يزادنا و  مه  تشپ  رب  هفاضا  راتفگ  نیا  رد  و 

ص:36
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یلـص مظعا  ربمایپ  لیلجت  سلجم  هک  ارچ   (1)، ددرگ یم  هدهاشم  يرامعتـسا  دّهعت  عون  کی  ینارنخـس ، نییآ  هب  ناشیا  یهّجوت  یب 
.تسا هتخادرپ  یهلا  ناگدیزگرب  ّتیصخش  رورت  هب  هدنیوگ  تسا و  هدش  ناشیا  ریقحت  هب  لّدبم  هللااب ) ذوعن   ) هلآ هیلع و  هللا 

ار هدـنیوگ  ياه  ییوگ  فالخ  قیقد ، هعلاطم ي  اب  زیزع  نایوجـشناد  هک  تسا  نیا  مهم  میتسین ، هدـنیوگ  لاح  نارگن  ام  لاـح  ره  هب 
لوسر یگرزب  هللا ، مالک  ّتیناّقح  دننک و  وجتسج  تیالو  تماما و  بتکم  رد  ار  رشب  قوقح  هدومن ، یسررب 

.دننیبب یبوخ  هب  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

(2)« ُمَْوقَأ َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  ، » يرآ

ار یمالسا  تّما  ناریا و  فیرش  ّتلم  دنهاوخ  یم  نیفرحنم  مینادب  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  نایاپ  رد 

ص:37

.میا هتسشن  وا  راتفگ  دقن  هب  هلاقم  نیا  رد  هک  ینارنخس  راتفگ  رد  ینعی  - 1
.9 ءارسا : - 2
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هب تبـسن  مدرم  ناـمیا  یگتـسبلد و  دـّیقت ، هک  دـننادب  دـنهاوخ  یم  رگید  ریبـعت  هب  دـننزب ، کـحم  ار  مدرم  ینید  تریغ  دـنیامزایب و 
نیا خساپ  يارب  دیاب  تسا ؟ هدش  راد  هشدخ  گنر و  مک  يرامعتسا ، تاغیلبت  اب  ای  تسا و  هدنام  یقاب  زونه  ایآ  ناش  ینید  تاسّدقم 

: مییوگب هورگ 

.دهاوخ ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع 

هب تبسن  ناگناگیب ، ّتیساسح  اه ، تفلاخم  نیا  رثا  نیرتمک 

مینیب یم  دنسانش و  یمن  اپ  زا  رس  ینارون ، عماج و  بتکم  نیا  تخانش  يارب  ههد ، هس  ود  نیا  رد  هژیو ، هب  هک  تسا ، عیـشت  مالـسا و 
.دندرگ یم  ناملسم  اهنآ ، نادنمشناد  هژیو  هب  ایند  مدرم  هورگ ، هورگ  هک 

یتسیـسکرام تارّکفت  ای  هدز و  یباّهو  هنایفوص ، ياـه  هشیدـنا  هب  يراـک  دـنهد و  یمن  رارق  راـک  كـالم  ار  لـطاب  دـئاقع  نیا  اـهنآ 
.دنرادن

مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  هب  یطاقتلا  کنیع  اب  دریگب و  تروص  یتسینویهص  ناسانش  مالسا  رظن  اب  ناشتاعلاطم  دنهاوخ  یمن  اهنآ 
.دننک هاگن 

ص:38
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.دشاب یم  نآ  ریغ  یبرغ و  یقرش و  ي  هتفای هر  رصبتسم و  اهدص  اب  وگتفگ  هجیتن ي  میوگ ، یم هک  نیا 

: تراشب

تراشب زیزع ، نایوجشناد  ناوج و  لسن  هب  دیاب  و 

: مهد

اروشاـع و ریدـغ ، بتکم  ناوریپ  رتهب  ریبـعت  هب  نّیدـتم و  ناـناوج  روضح  اـب  برغ و  هّصاـخ  اـیند ، لـک  رد  یهاوخ  مالـسا  دوجو  اـب 
.میتسه ناهج  لک  رد  یهلا  میظع  بالقنا  کی  رظتنم  ام  اه ، هاگشناد  رد  هژیو  هب  یمالسا  عماوج  رد  ّتیودهم 

.میرَظتنم ماما  رِظتنم  ام 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  رشب  قوقح  نّیبم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نیما  لوسر  رب  مالس 

هیلع هللا  تاولص  نامزلا  بحاص  ترضح  نآرق  نامجرت  رب  مالس 

ص:39

اه هتفاب  www.Ghaemiyeh.comخساپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 49زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاروشاع نانابزرم  ینّابر و  ياملع  یهلا ، نادیهش  رب  مالس 

نآرق لابق  رد  ار  شیوخ  دّهعت  دنربخ و  اب  ایناپسا ) ) سلدنآ رد  نیملسم  تسکش  لماوع  زا  هک  نانآ  رب  مالس 

.دنا هدرکن  شومارف  تلادع  قیرط  نایدانم  تلیضف و  هار  يادهش  ربارب  رد  مالسلا و  مهیلع  ترتع  و 

مکیلع مالّسلاو 

يدامادریم مولعلارحب  دومحم  دّیس 

ق لوالا 1431 ه .- عیبر   9 هسدقم ، مق 

ص:40
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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